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Agravo de Instrumento nº 2007528-72.2014.815.0000

Relator: Des. José Aurélio da Cruz

Agravante: Associação Alphaville Campina Grande

Advogado(s): Izabelita Guimarães de Melo Santos e outros

Agravado: Construtora J. Motta Engenharia Ltda

Advogado: Félix Araújo Filho e Félix Araújo Neto

ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL  -  AGRAVO  DE

INSTRUMENTO – DECISÃO RECORRIDA DO

DEFERIMENTO  DA  ANTECIPAÇÃO  DE

TUTELA – EDITAL DE TOMADA DE PREÇO –

SUPOSTA IRREGULARIDADE – SUSPENSÃO

DO INÍCIO DAS OBRAS -  IRRESIGNAÇÃO –

LESÃO  GRAVE  E  DIFÍCIL  REPARAÇÃO  –

OCORRÊNCIA -  LIMINAR  CONCEDIDA PELA

RELATORIA  –  ALEGAÇÃO  DE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DENTRO DOS

PARAMETROS LEGAIS –  PESSOA JURÍDICA

DE  DIREITO  PRIVADO  –  AUTONOMIA  NAS

CONTRATAÇÕES –  AFRONTA EM PRIMEIRO

GRAU AO ART. 273 DO CPC – OCORRÊNCIA -

NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS

– REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

–  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE  – HARMONIA
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COMO O PARQUET - RECURSO PROVIDO.

-  Verifica-se  a  fragilidade  dos  argumentos

contidos  na  ação  principal,  formulada  pelo

agravado,  na  medida  em  que  não  resta

confirmado a ilegalidade do processo licitatório.

Inobstante  tais  alegações,  não  se  extrai  do

caderno  processual  a  necessária  prova

inequívoca  que  consubstancie  o  direito

sustentado  pelo  agravado,  especialmente  em

razão  da  matéria  em  discussão  reportar-se  a

registros  fáticos  ainda  pendentes  de  dilação

probatória.

- “Ausente prova inequívoca capaz de convencer

da  verossimilhança  das  alegações  prevista  no

artigo  273,  do  CPC,  torna-se  impossível  a

concessão da antecipação da tutela pretendida.”

(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº

00120120160492001  -  Órgão  (2ª  SEÇÃO

ESPECIALIZADA  CÍVEL)  -  Relator  Saulo

Henriques de Sá e Benevides - j.  em 12-03-

2013)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste

Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em dar  provimento  ao  agravo,  à

unanimidade, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fl.

134.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação
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Alphaville Campina Grande em face da decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Cível

da Comarca de Campina Grande, que deferiu o pedido de antecipação de

tutela, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0800253-70.2014.8.15.0001,

ajuizada pela Construtora J. Motta Engenharia Ltda, suspendendo o inicio de

qualquer  obra  referente  ao  objeto  do  Edital  nº01/2014,  seja  a  construtora

inabilitada, seja com qualquer outra, ou a suspenda, imediatamente, caso já

iniciada, sob pena de multa.

No  prazo  recursal,  o  promovido,  ora  agravante,  requereu

liminarmente a reforma da decisão singular  com o  fito  de  restabelecer  as

obras  de  construção  do  Clube  Alphaville  Campina  Grande,  alegando  a

possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, vez que não submeteu o

procedimento  licitatório  as  regras  da  Lei  nº  8.666/93,  e  sim  a  norma,  foi

utilizada apenas como orientação na formulação do Edital, para direcionar seu

atos, não ocorrendo irregularidades ou permissões não previstas ou proibidas

por Lei. 

Aduz ainda que, as obras já foram iniciadas com prazo para

findá-las,  o  que  acarretaria  prejuízo  a  terceiros  a  manutenção da  decisão

objurgada.  No  mérito  pugna  pelo  provimento  do  presente  agravo  de

instrumento. 

Juntou documentos.

Liminar deferida, fls. 71/72.

Contrarrazões  apresentadas  com  pedido  de  reconsideração,

rebatendo  os  fatos  alegados  e  pugnando  pelo  desprovimento  do  agravo

inserto, fls. 78/92.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento  do  recurso,  para  ser  revista  a  decisão  objurgada,  com  o

indeferimento do pedido antecipatório, fls. 127/129.
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É o relatório.

V O TO  –  D e s e m b a r g a d o r  J o s é  A u r é l i o  d a  C r u z

No caso em tela, a lide gira em torno de um processo licitatório,

objeto do Edital de Tomada de Preços nº 01/2014, de 07 de março de 2014,

com a finalidade da contratação de construtora especializada na execução

das obras de construção do Clube localizado na área da Associação Alphaville

Campina  Grande,  empresa  de  direito  privado,  no  qual  conforme  Estatuto

próprio, vinculou-se a Lei de Licitações de nº 8.666/93. 

Entretanto,  inconformada   com  a  decisão  da  candidata

habilitada,  a  promovente,  ora  agravada,  ingressou  em  juízo  com  ação

anulatória com pedido de liminar, para anular o procedimento licitatório a partir

da ata do dia 06 de abril de 2014, data alegada como o ponto culminante e

aberrante  da  ilegalidade  praticada  contra  a  fé  dos  demais  concorrentes,

logrando êxito liminarmente.

A agravante,  requereu  a  tutela  antecipada,  para  reformar  a

decisão singular com o fito de restabelecer as obras de construção do Clube

Alphaville  Campina Grande,  alegando a possibilidade de lesão grave e de

difícil reparação, vez que não submeteu o procedimento licitatório as regras

da Lei nº 8.666/93, e sim a norma, foi utilizada apenas como orientação na

formulação do Edital, para direcionar seu atos, não ocorrendo irregularidades

ou permissões não previstas ou proibidas por Lei. 

Aduz ainda que, as obras já foram iniciadas com prazo para

findá-las,  o  que  acarretaria  prejuízo  a  terceiros  a  manutenção da  decisão

objurgada.

Ora,  é  evidente  que  as  pessoas  que  adquiriram  os  lotes  no

Alphaville, para construírem suas moradias, destinam recurso financeiro para

a  obra  dessa  Associação,  sendo  prejudicados  com  a  suspensão,

consequentemente, o atraso, no qual não deram causa, além de repercutir
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sobre o valor do serviço contratado.

Merece a ressalva ainda, que o agravante não encontra-se na

primeira colocação do procedimento seletivo, além da Associação Alphaville

Campina  Grande  ser  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  no  qual  possui

autonomia para decidir acerca de suas contratações.

Ademais,  no caso em tela,  a  relação contratual  é  privada e

deve ser regida pelo Código Civil, nos termos do art. 425, do CC, e não por

normas de Direito Público com a incidência da lei nº 8.666/93.

Art. 425, CC: “ É lícito às partes estipular contratos

atípicos,  observadas  as  normas  gerais  fixadas

neste Código.

Assim sendo, verifica-se a fragilidade dos argumentos contidos

na ação principal,  formulada pelo agravado,  na medida em que não resta

confirmado a  ilegalidade do  processo licitatório.  Inobstante  tais  alegações,

não se extrai do caderno processual a necessária prova inequívoca que

consubstancie  o  direito  sustentado pelo  agravado,  especialmente  em

razão  da  matéria  em  discussão  reportar-se  a  registros  fáticos  ainda

pendentes de dilação probatória.

Entretanto,  pelo  que  dos  autos  consta,  não  é  caso  de

retratação desta relatoria, da liminar deferida, e sim, sua ratificação, vez que

a  decisão singular merece retoque, haja vista inexistir prova inequívoca

quanto ao direito reclamado, sendo evidente a inafastável necessidade

de instrução processual para melhor elucidação dos fatos em questão.

Assim, neste momento processual, não há como se verificar,

efetivamente, que os fatos se deram da forma como narrados pelo autor, ora

agravado,  sendo,  portanto,  absolutamente necessária  a  dilação probatória,

respeitando-se  os  princípios  constitucionais  do  contraditório  e  da  ampla

defesa.
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Só para anotar, a doutrina pátria já se manifestou a respeito do

tema. Vejamos:

"para qualquer hipótese de tutela antecipada, o art. 273,

caput,  do  CPC,  impõe  a  observância  de  dois

pressupostos  genéricos:  a)"prova  inequívoca";  e

b)"verossimilhança da alegação". Por se tratar de medida

satisfativa  tomada  antes  de  completar-se  o  debate  e

instrução  da  causa,  a  lei  a  condiciona  a  certas

precauções de ordem probatória. Mais do que a simples

aparência de direito (fumus boni iuris) reclamada para as

medidas cautelares, exige a lei que a antecipação esteja

sempre  fundada  em “prova  inequívoca”.  A antecipação

não é de ser prodigalizada à base de simples alegações

ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente,

que,  todavia,  não  precisa  ser  necessariamente

documental.

Terá,  no entanto,  que ser clara,  evidente,  portadora de

grau  de  convencimento  tal  que  a  seu  respeito  não  se

possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros

termos,  a  prova  capaz,  no  momento  processual,  de

autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que

invoca  a  tutela  antecipada,  caso  pudesse  ser  a  causa

julgada desde logo" (apud in "Curso de Direito Processual

Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23ª edição, 1999,

p. 611/612). 

Exige a lei (CPC art. 273) para a sua concessão que a parte

faça  prova  inequívoca  e  suficiente  a  que  o  julgador  se  convença  da

verossimilhança  da  alegação.  Procurando  conciliar  ambas  as  expressões,

prova inequívoca e verossimilhança, em princípio contraditórias, Nelson Nery

Júnior propõe encontrar-se um ponto de equilíbrio entre abas, e conclui que

aquela reside no conceito de probabilidade, "mais forte do que verossimilhança mas

não tão peremptório  quanto o  de prova inequívoca.  É mais  do que o  fumus boni  júris,

requisito  exigido  para  a  concessão  de  medidas  cautelares  no  sistema  processual  civil
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brasileiro. Havendo dúvida quanto à probabilidade da existência do direito do autor, deve o

juiz proceder a cognição sumária para que possa conceder a tutela antecipada" (Atualidades

Sobre o Processo Civil, RT, 2a Edição, p. 69).

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO

DESCONSTITUTIVA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO.

ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA.

DEFERIMENTO.  DESOBEDIÊNCIA  AOS

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC.

AUSÊNCIA  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  E  DA

VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  DO  AUTOR.

PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  0  juízo  de

verossimilhança sobre a existência do direito do autor do

pedido, tem como parâmetro legal a prova inequívoca dos

fatos que o fundamentam, em um grau de cognição mais

profundo do que o exigido para a concessão de qualquer

cautelar.  Enfim,  é  necessária  a  presença  de  uma forte

probabilidade  de  que  os  fatos  sejam  verdadeiros  e  o

requerente tenha razão.  (TJPB - Acórdão do processo

nº 20020120672924001 – Órgão julgador: 1ª CAMARA

CIVEL) -  Relator  Leandro dos Santos -  j.  Em 30-04-

2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE  FAZER  C/C  TUTELA ANTECIPADA -  CONCURSO

/PUBLICO  -  ALEGAÇÃO  DE  PRETERIÇÃO  NA

CONVOCAÇÃO  DAS  AGRAVANTES  -  NÃO

DEMONSTRAÇÃO  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  E

VEROSSIMILHANÇA  NAS  ALEGAÇÕES

INDEFERIMENTO  -  RECURSO  -  MANUTENÇÃO  DO

DECISUM - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente

prova  inequívoca  capaz  de  convencer  da

verossimilhança das alegações prevista no artigo 273,

do  CPC,  torna-se  impossível  a  concessão  da
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antecipação da tutela pretendida. Grifo nosso - (TJPB -

Acórdão do processo nº 00120120160492001 - Órgão

(2ª  SEÇÃO  ESPECIALIZADA CÍVEL)  -  Relator  Saulo

Henriques de Sá e Benevides - j. em 12-03-2013)

Isto  posto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial, DOU

PROVIMENTO AO AGRAVO, para reformar a decisão objurgada, indeferindo

a tutela antecipada, requerida em primeiro grau.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (relator), o
Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir a Exma.
Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de
Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor
de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 25 de novembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR  
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